
Orde van dienst “New Generation Dienst” van zondag 27 september 2020 om 19.00 uur in Kerkelijk 

Centrum Irene. 

Thema: 10.000 redenen 

Voorganger: Ds. J.A. Droogendijk 

Met muzikale medewerking van band “Joy” uit Den Ham. 

 

Band: ‘Met open armen’ 
  
Welkom (Reinier) 
  
Band: 2 liederen 
  
Jorien 
  
Ds.: Genesis 8 : 1 – 14 
 1 God vergat Noach en de dieren in de boot niet. Hij zorgde dat het ging waaien op de aarde. 
Daardoor ging het water zakken. 2 Er kwam geen water meer uit de grond en er stroomde geen water 
meer uit de hemel. De regen hield op. 
3 Langzaam stroomde het water weg van de aarde. Na 150 dagen was het zo ver gezakt, 4 dat de boot 
vastliep op de Ararat-bergen. Dat was op de zeventiende dag van de zevende maand. 5 Het water 
zakte nog verder. Op de eerste dag van de tiende maand waren de toppen van de bergen weer te 
zien. 
6 Veertig dagen later deed Noach het raam van de boot open. 7 Hij liet een vogel los, een raaf. De raaf 
bleef heen en weer vliegen, want de aarde was nog niet droog. 
8 Noach liet ook een duif los om te zien of er al droog land was. 9 Maar overal was nog water. De duif 
kon nergens een plekje vinden om uit te rusten, en kwam terug naar de boot. Noach stak zijn hand 
uit en haalde de duif weer naar binnen. 
10 Noach wachtte zeven dagen. Toen liet hij de duif weer los. 11 ’s Avonds kwam de duif terug, met een 
blaadje van een olijfboom in zijn snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gezakt 
was. 
12 Weer wachtte Noach zeven dagen en weer liet hij de duif los. Maar nu kwam de duif niet meer 
terug. 13 Want het water was van de aarde verdwenen. Dat was op de eerste dag van de eerste 
maand. Noach was toen 601 jaar oud. Hij deed het dak van de boot open en keek om zich heen. Hij 
zag dat de aarde langzaam droog werd. 14 Op de 27ste dag van de tweede maand was de aarde 
helemaal droog. 
  
Band: 2 liederen 
  
Ds.: Overdenking 
  
Band: 2 liederen 
  
Ds.: Gebed 
  
Reinier en ds.: De Bijbel spreekt zichzelf soms tegen. Hoe hiermee om te gaan? 
  
Ds.: Zegen 
 
Band: Tienduizend redenen 


